
AEROSOLA DZĒŠANAS SISTĒMAS
Aerosola dzēšanas sistēma ir Latvijā samērā jauna un efektīva dzēšanas 
sistēma ar zemām izmaksām.
Šo sistēmu rekomendējam uzstādīt, lai aizsargātu nelielas telpas, kā arī 
lai aizsargātu tehnoloģiskās iekārtas un transportu.
Pirostikeri paredzēti A, B, C klases ugunsgrēku un elektrības dzēšanai.
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FN-SERVISS piegādātās Aerosola dzēšanas iekārtas atbilst Eiropas standartam EN15276 „Stacionārās 
ugunsdzēsības sistēmas. Aerosola ugunsdzēsības sistēmas”.Aerosola dzēšanas viela ir videi draudzīga, tā nesatur 
fluarentās gāzes un neveicina globālās sasilšanas efektu. Aerosola dzēšanas viela nav kaitīga cilvēka veselībai.
Aerosola ugunsdzēsības sistēmas tehnoloģijas pamatā ir cietu energoietilpīgu materiālu ķīmiska reakcija, kas 
sadegšanas procesā rada lielus apjomus augsti efektīvu pulvera aerosolu, kas ķīmiski un fiziski iedarbojas uz 
uguni un nodzēš to dažās sekundēs.
Automātiskās dzēšanas sistēmas uzstādīšana ir viens no būtiskākajiem argumentiem apdrošināšanas prēmijas 
samazinājuma!

AEROSOLA UGUNSDZĒSĪBAS SISTĒMAS PIELIETOJUMS:
Servera telpas
Mobilo sakaru bāzes staciju telpas
Televīzijas un radio bāzes staciju telpas
Telekomunikāciju iekārtu telpas
Ģeneratoru telpas
Turbīņu telpas
Transformatoru telpas

Mērīšanas staciju iekārtu telpas
Arhīva telpas
Noliktavu telpas
Elektrības un komutācijas sadales skapjus
Lauksaimniecības tehniku
Mežizstrādes tehniku
Smagās automašīnas

EKSPLUATĀCIJAS NOSACĪJUMI:

UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI:

25°C+/- 15°C             Ekspluatācijas laiks (derīguma termiņš pēc uzstādīšanas): 12 gadi

ANO numurs transportēšanai: UN1479, klase 5.1 Oksidējošas cietas vielas

STANDARTA AUTOMĀTISKAJĀ AEROSOLA 
UGUNSDZĒSĪBAS SISTĒMĀ IETILPST:

Kontrolpanelis vai aktivizācijas modulis
Detektori ugunsgrēka atklāšanai vai termokabelis
Trauksmes poga vai sistēmas aktivizācijas poga
Sistēmas bloķēšanas poga
Aerosola dzēšanas iekārtas
Kabeļi, stiprinājumi, savienojumi un palīgmateriāli

PAPILDUS IESPĒJAS AUTOMĀTISKAJĀ 
AEROSOLA UGUNSDZĒSĪBAS SISTĒMAI:

Uzstādīt GSM moduli, lai par notikušo ugunsgrēku Jūs 
saņemtu ziņu SMS veidā
Savienot aerosola ugunsdzēsības sistēmas kontrolpaneli 
ar BMS vadības sistēmu
Savienot aerosola ugunsdzēsības sistēmas kontrolpaneli 
ar esošo ugunsdzēsības vai apsardzes signalizāciju un 
lai sistēmas nostrādes signāls tiktu pārraidīts uz 
apsardzes pulti.

– 40°C līdz + 80°C         98%, RH Max

Vieglās automašīnas
Autobusus
Dzelzceļa transportu
Armijas tehnikas vienībām
Kuģus, laivas un kuterus
Lidaparātus un lidmašīnas
Vēja ģeneratorus
u.c.

SIA „FN-SERVISS” SPECIĀLISTI AUTOMĀTISKAJĀM AEROSOLA DZĒŠANAS SISTĒMĀM VEIC: 
     Aprēķinus un projektēšanu
     Uzstādīšanu
     Apkalpošanu
Lai uzzinātu vairāk par piedāvājumu un izcenojumiem, sazinieties ar mums!


